Environmental Policy
TitanX Engine Cooling designs and manufactures cooling solutions. By
Xceeding the Xpectations of our customers, stakeholders & employees,
we continuously strive to be world class.
All TitanX employees have a joint responsibility to follow this policy
and be a part of our efforts to:
• Continous improvement in our environmental performance,
• Establish goals based on environmental aspects and prioritized risks,
• Prevent pollution,
• Meet legal requirements and the requirements of those we do
business with.
The base to apply this policy is the rigorous application of TISIX
– our culture for continuous improvements.

We apply our efforts in the following TISIX areas:
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Miljöpolicy
TitanX Engine Cooling utvecklar och tillverkar kylsystem. Genom att
överträffa våra intressenters (kunder, ägare, grannar, anställda och
myndigheter) förväntningar strävar vi ständigt mot världsklass.
Alla som arbetar för TitanX har gemensamt ansvar för att följa denna
policy och att vara delaktiga i att:
• Ständigt förbättra vårt miljöarbete,
• Känna till och arbeta med våra fastställda miljömål som är baserade
på miljöpåverkan och prioriterade risker,
• Förhindra utsläpp,
• Följa lagkrav och miljökrav från våra intressenter.
Grundläggande för att uppfylla vår policy är den rigorösa tillämpningen av TISIX
– vår kultur för ständiga förbättringar

Vi fokuserar våra ansträngningar inom följande TISIX områden:
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